3

4

مدیرکل راه و شهرسازی
خراسان رضوی:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهرمشهد:

اثبات نشدن «سوت زنی»
موجب برخورد با گزارشگر نمی شود
نمایندهولیفقیهدراستان
دردیداربامدیرشبکهقرآن:

«بحث آزاد» در شبکه
قرآن شکل گیرد
صفحه4

روایت سردار حسن زاده
جانشینقرارگاهعملیاتی
ثامناالئمه(ع)

پدرشهیدگفت
شوشتری پدرم بود

صفحه7

تکذیبکمبود
وافزایش قیمت
شکردربازارمشهد
توسطمسئوالن

صفحه5

پلمب 5موسسه
زیباییغیرمجاز
در مشهد

صفحه4

طالیتفتیان
در ۱۰۰متر
نظامیانجهان
صفحه6
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صفحه3

چند روز مانده به سالروز شهادت
امام رضا(ع) زائران پیاده از اقصی
نقاط استان و کشور به سمت
مشهددرحرکتهستند

مدیرعاملمؤسسهدرمانی
آستانقدسرضویخبرداد:

ارائه خدمات
پزشکی دارالشفای
(ع)
امام رضا
به زائران پیاده
صفحه1
گلمحمدی:
کنارهگیریام
راتکذیبمیکنم

صفحه6

تریبون محله به همراه
شهردار منطقه 4
پای حرف های کسبه
و اهالی محله "ایثار"

پیاده
درمسیربهشت

2

پویاییورونق
درحصارمحدودیت

همزمانبافرارسیدنایامپایانیماهصفر
و شهادت امام رضا (ع) زائران و عزاداران
از اســتانها و شهرســتان هــای اطراف
مشــهد به شــوق زیارت بــارگاه ملکوتی
امام هشــتم ،مســیر را با پای پیــاده طی
میکنند.هم اکنون زائران پیاده در قالب
کاروان های مختلف به ســمت مشهد در
حرکت هستند.در این پیاده روی زائران
سختی راه را به جان میخرند و با عرض
احترام و ارادت به امام رئوف راهی مشهد
الرضامیشوند.اکنونجادههایاطراف
منتهی به مشهد ،شاهد زائرانی است که
با پاهای خسته و قلبی مملو از عشق موال
به پابوســی امام رضــا(ع) از جــای جای
ایران در حرکت اند.

بارصداطالعاتینیروهای
سپاهامامرضا(ع)یکواحد
زیرزمینیتولیدوعرضه
گوشتچرخکردهفاسد
درمشهدکشفشد

آشغالهای
چرخکرده!

صفحه4

شهردارمشهد:

مدیرعاملمؤسسهدرمانیآستانقدسرضویخبرداد:

مدیریت شهری در «الیت» به دنبال اجرای عدالت است

ارائه خدمات پزشکی دارالشفای امام رضا(ع) به زائران پیاده

شــهردار مشــهد با اشــاره بــه این کــه درپارک
حاشیه ای الیت باید ســازوکارهای جایگزین
مد نظر قرار گیرد ،تاکید کرد :مدیریت شهری
دراجــرای پارک حاشــیهای «الیت» بــه دنبال
درآمد نیســت بلکــه به دنبــال اجــرای عدالت
است.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشهد،محمدرضاکالییروزگذشتهدربازدید
از اقدامات شــرکت ترافیک هوشــمند الیت و
نشستبامدیراناینشرکتکهباحضورجمعی
از اعضای شورای شــهر و معاون شهردار انجام
شد،اظهارکرد:درخصوصالیتدغدغههایی
وجود دارد کــه یکی از آن ها جایــگاه مدیریتی
این شــرکت اســت .وی تصریح کرد :مدیریت
جدیدالیت،عنوانتفکرنوگرایانهدرشهرداری
مشهد را به دوش می کشــد و باید کمک کنیم
دراین مسیر موفق شــود .وی افزود :معتقدم تا
رســیدن به توفیق در برنامه های مدنظر برای
الیت فاصله زیادی داریم کــه باید ببینم دلیل
این فاصله چیست تا بتوانیم برای رفع آن چاره
اندیشــی کنیم .کالیی ادامه داد :یکی دیگر از
لهــای جدید حمل
دغدغه ها اســتفاده از مد 
و نقــل پاک بــا قابلیت اجتماعی شــدن اســت

که قــرار اســت از ســوی الیــت اجرایی شــود و
آن راه اندازی مجدد ایســتگاه هــای دوچرخه
با روش هــای جدید است.شــهردار مشــهد با
بیان این که شــبکه دوچرخه در مشــهد یا باید
به شــکلی عالی راه اندازی شــود یــا اصال اجرا
نشــود ،اظهارکــرد :راه اندازی ایســتگاه های
دوچرخه در گذشــته مشــکالت و نکات منفی
داشــت که نباید در اجرای طــرح جدید وجود
داشــته باشــد .وی افــزود :اگر ایســتگاه های
دوچرخــه راه اندازی شــود اما به دلیــل انجام
ندادن اقدامــات فرهنگی و اجتماعــی ،مردم
از آن اســتفاده نکنند ،فشــارروانی زیادی وارد
خواهد شــد بنابراین باید طرح هــای جدید به
درســتی اجرا و اقدامات فرهنگی و اجتماعی
در ترویج استفاده از دوچرخه به عنوان حمل و
نقلیپاکموردتوجهقراردادهشود.ویگفت:
دغدغه دیگری که وجود دارد این اســت که در
این حوزه مدل های جدیــد حمل ونقل ،صرفا
بهدنبالحملونقلنیستیمبلکهآثاراجتماعی
آننیزبرایمامهماست.شهردارمشهدتصریح
کرد :اگر می خواهیم طــرح راه اندازی مجدد
ایســتگاه های دوچرخه و اســکوتر را با شــکل

جدیددرمشهداجراکنیم،بایدابتداودرفرصت
باقی مانده اقدامات اجتماعی و فرهنگی آن را
نیزانجام دهیم.کالیی با بیان این که موافقت
شورای شــهر نیز باید در تامین منابع مالی این
طرح ها مدنظــر قرارگیرد ،اظهار کــرد :دراین
خصوصبایدپیشنهادهایمدنظردرخصوص
منابع مالی طی الیحه ای به شــورای اسالمی
شهر ارائه شود و موضوع درنظرگرفتن مشوق
هاوتسهیالتیبهمنظورترویجدوچرخهسواری
برایسرمایهگذارانوشهرونداننیزموردتوجه
باشد.شهردارمشــهد ادامه داد :مــردم تجربه
خوبی از ایســتگاه هــای دوچرخه در گذشــته
ندارند بنابراین پذیرفته نیســت نــکات منفی
تجربهگذشتهدرطرحهایجدیدوجودداشته
باشد.ویگفت:یکیازمشکالتدرحملونقل
عمومی ،شبکه ای نبودن و نداشتن پیوستگی
مدلهایمختلفحملونقلعمومیبایکدیگر
استکهبایددرطرحهایجدیداینپیوستگی
میان مــدل های مختلف حمل ونقــل به وجود
بیاید .وی افزود :ما بــر اتصال مدل های جدید
حمل ونقل از جمله شــبکه دوچرخه ســواری
به نرم افزار «شــهرمن» تاکید داریم زیرا قرار بر

این بوده است که برنامه های جدید شهرداری
مشهدبرپایهاپ«شهرمن»باشدکهاینموضوع
باید مــورد توجــه قــرارداده شــود .وی به طرح
کاهشسرعتدر 50مسیراصلیشهرمشهد
نیز اشــاره و اظهار کرد :مناســب ســازی پیاده
روهای مسیر کوهســنگی در حال اجراست و
در نظر داریم در صورت اســتقبال شــهروندان
از پیاده روی در این مسیر طرح کاهش سرعت
خودروهاراابتدادرخیابانکوهسنگیاجرایی
کنیم .کالیی با بیان این که الیت تنها سازمان
درشهرداریمشهداستکهمیتواندبیشترین
زیرساخت های هوشمندســازی را به زندگی
مردم بیاورد و مواجهه زیادی نیز با مردم دارد،
افزود :هــدف ما رضایت مردم و ســرزندگی آن
هاستوشاخصههایاینهدفافزایشتعداد
جای پارک الیت نیست بلکه توسعه مدل های
جدید حمل ونقل از جمله دوچرخه ســواری و
استفاده از اسکوتر است .شهردارمشهد ادامه
داد :برهمیــن اســاس مدیریت شــهری برای
افزایش شــادابی و نشــاط مردم آمــاده در نظر
گرفتنتسهیالتبرایخریددوچرخهواسکوتر
نیزهست.

مشکالت محله خود را
با هشتگ

#تریبون_محله

به شماره ۲۰۰۰۹۹۹
ارسال کنید.

مدیرعامل مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضــوی از ارائه
خدمات پزشــکی دارالشــفای امام رضا(ع) به زائران پیاده
رضوی در ایام پایانی ماه صفر در ســه ایســتگاه در مشــهد و
مسیرهایمنتهیبهاینشهرخبرداد.دکترناصرسرگلزایی
در گفتوگو با آســتان نیوز ،اظهار کرد :جمعی از پزشکان و
پرستاران و همچنین خادمیاران ســامت دارالشفای امام
رضا(ع) همراه با دارو و تجهیزات در راســتای ارائه خدمات
پزشکی از صبح جمعه ،ســوم آبان تا شامگاه سهشنبه هفتم
آبان ماه در ســه ایســتگاه اســتقبال از زائران پیــاده رضوی
حضورخواهندداشت.ویتصریحکرد:خادمیارانسالمت
دارالشــفای امام رضا(ع) در این مدت از ســاعت 8تا 20در
ایستگاهاستقبالاززائرانپیادهرضویمؤسسهتربیتبدنی
آســتان قدس رضوی واقع در بولوار فردوسی ،تقاطع خیام
مشهد ،خدمات پزشــکی ســرپایی و دارویی به زائران ارائه
میکنند .وی افزود :همچنین گروه پزشــکی این مؤسســه
درمانی در دو ایســتگاه صلواتی خدام آستان قدس رضوی
درمسیرجادهسرخسوملکآبادبهارائهخدماتپزشکیبه
زائرانپیادهمیپردازند.
مدیر امور فرهنگی خــدام و کارکنان آســتان قدس رضوی
نیز گفت :ویژهبرنامه «صالی عزا» همزمان با دهه آخر صفر
بهصورتهماهنگدرکلیهمؤسسات،مراکزومجموعههای
وابستهآستانقدسرضویبرگزارمیشود.حجتاالسالم
عماددخانیاظهارکرد:مجموعهبرنامهصالیعزابهمدت
 30دقیقهبرنامهریزیشدهاستکهدرابتدایبرنامهزیارت
ت و سپس سخنرانی با
عاشورا بهصورت دســتهجمعی قرائ 
موضوع «سبک زندگی توحیدی از نگاه امام رضا (ع)» ارائه
خواهدشد.
•تمهیداتترافیکیپلیسراهوربرایدههآخرصفر

بهگزارشفارس،رئیسپلیسراهوراستاننیزازتمهیدات
ترافیکی در مســیرهای منتهی بــه حرم مطهــر رضوی در
هستهمرکزیمشهد،بهمناسبتمراسمآخرصفرخبرداد.
حمیدرضا دهنوی گفت :این طرح از ســاعت  ۶صبح دوم
آبان ماه تا ســاعت  ۲۳مورخ هفتم آبان ماه ،با حضور کلیه
کارکنانپلیسراهوربااستفادهازجرثقیلوخودروبرهایی
کــه پیشبینــی شــده اجــرا میشــود .وی افــزود :اجرای
محدودیت ترافیکی از ساعت 11روز چهارم آبان تا خاتمه
مراسمادامهدارد.ویازمسدودشدنمسیرمیدانشهدا،
تقاطع شهید گمنام ،پنجراه نواب صفوی و میدان بسیج،
تقاطعشهیداندرزگو،چهارراهشهداوتقاطعزرینه،میدان
گنبدسبز،میدان ۱۷شهریور،میدانتوحیدوتقاطعامتو
وحدتبهسمتحرممطهرطیاینمدتخبرداد.دهنوی
یــادآور شــد :در ضلع جنوبی خیابــان نواب صفــوی (حرم
مطهربهپنجراه)ازورودهیئتهایمذهبیبهالینمذکور
جلوگیری می شود تا در صورت لزوم برای امدادرسانی به
زیرگذرحرممطهراستفادهوتابلوهایمربوطازجهتعبور

دوطرفه در الین جنوبــی با هماهنگی نصب شــود .پارک
وسایلنقلیهدرزیرگذرحرمخیابانشیرازیازمیدانشهدا
تا حرم  ،خیابــان آیت ا ...خزعلی حد فاصل تقاطع شــهید
اندرزگو تا میدان بســیج و خیابان آیت ا ...بهجت تا تقاطع
زرینه و خیابانهای شــهید نواب صفوی و طبرسی تقاطع
شهید گمنام تا حرم مطهر ،از تقاطع دانش تا حرم مطهر و
خیابان شهید اندرزگو از ســاعت  ۲۳چهارم آبان ممنوع و
پاکسازیمیشود.
•تعطیلیمدارسهستهمرکزیمشهددر 4و 6آبان

آن طور که مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان به ایرنا اعالم
کردهاست،مدارسهستهمرکزیمشهددرروزهایچهارم
و ششم آبان تعطیل است .خدابنده گفت :تمامی مدارسی
که در طرح اسکان ایام پایانی ماه صفر تعیین شدهاند و نیز
آن دســته از مدارس نواحی یک 2 ،و  5مشهد که در هسته
مرکزی شــهر و در محدوده طرح ترافیک شــهرداری واقع
شــده اند در روزهای شــنبه و دوشــنبه هفته آینــده تعطیل
خواهندبود.
•آمادگیاتوبوسرانیبرایخدماترسانیبهزائران
دههآخرصفر

همچنین به گزارش روابط عمومی ســازمان اتوبوسرانی
مشــهد ،مدیرعامل ایــن ســازمان از ســرویسدهی ویژه
به زائران در مشــهد با اختصاص  350دســتگاه اتوبوس
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر خبر داد .ســید مهدی
حسینی پویا افزود :این اتوبوسها تا نزدیک ترین نقطه به
حرم مطهر به زائران ســرویسدهی میکنند و در صورت
نبود امکان تردد ،انتقال مسافران تا میدان شهدا ،میدان
بسیج ،تقاطع شهید گمنام و میدان عدالت صورت خواهد
گرفت.

